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Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

একিট কী যা কিউটােরর মমির এবং িেনর অর থেক তথ মেু ছ Q.2
ফলেব।

_________________________
Question

একিট শ িয়াকরণ াােম অেরর িবিভ শলী:
(1) অিভশাপ (2) ফ (3) পাুিলিপ (4) কউ না

(1) সাদনা (2) মেু ছ ফলনু কী (3) কিপ এবং প (4) কউ না
Q.3

কিউটাের সংরিত ফাইল ও সফটওয়ার দখােত কানিট ববহার Q.4
করা হয়?
(1) িার (2) িসিপইউ (3) মিনটর (4) কউ না

Q.5

য হাডওয়ােরর টুকেরািট আপনার কিউটােরর িডিজটাল িসগনালেক একিট
এনালগ িসগনােল পািরত কের যা টিলেফান লাইেনর মাধেম মণ করেত
পাের তােক বলা হয়
(1) লাল তার (2) টাওয়ার (3) মেডম (4) কউ না

কিউটােরর িবিভ জের বিশ িনেচ দওয়া হল। িনেচর কানিট Q.6
থম জের কিউটােরর বিশ? 1. শি খরচ খবু বশী িছল.
2. এই জের কিউটারিল ভাকুয়াম িটউবিলেক ানিজর
িদেয় িতাপন কেরেছ। 3. ধান মমিরর আকার ব ৃি করা হেয়েছ
এবং ায় 4 মগাবাইেট পৗঁেছেছ। 4. অধপিরবাহী ৃিত চৗকীয় মূল
ৃিত িতাপন কেরেছ।

পম জের কিউটার িনেচর কানিটর উপর িভি কের তির?
(1) ভাকুয়াম িটউব (2) ইিেেটড সািকট (3) মাইোেসসর (4)
আিরিফকাল ইেিলেজ

(1) 1 এবং 2 (2) 2 এবং 4 (3) ধমু া 1 (4) এই সবলু
Q.7

ধান মমির ই ধরেনর হয়.

Q.8

(1) াথিমক ও মাধিমক (2) এেলােমেলা এবং িমক (3) রম এবং
রাম (4) কউ না

টলর এবং ওয়াহ কিউটার ববহােরর সিঠক ভি িনেয় কথা বলেছন। ক
সিঠক? টলর: কিউটাের কাজ করার সময় শভােব এবং জার কের মাউস
ধন। Waugh: আপনার অেনর তথ চিু র করা উিচত কারণ এিট ভিবষেত
আমােদর জন দরকারী হেত পাের।
(1) টলর সিঠক (2) ওয়াহ সিঠক (3) েটাই সিঠক (4) েটাই ভুল

Q.9

কেথাপকথন পডন়ু এবং ক সিঠক তা িচিত কন। মািরয়া:
Q.10
কিউটার গেমর াপেট, কিউটার গেমর ভাচয়ু াল জগেত এবং
এেত খেলায়ােডর় ভূিমকা বােব চিলত নিতক মূলেবাধ এবং
নীিতিল েয়াগ কের নিতকতােক সংািয়ত করা হয়। জিনফার:
যিু গত অগিত কিউটার গেমর াথিমক পযােয়র তুলনায়
িেন ািফকাল উপাপনােক আরও াণব হেত দয় না।
(1) জিনফার সিঠক (2) মািরয়া সিঠক (3) েটাই আংিশক সিঠক
(4) েটাই সিঠক

Q.11

শূনান পূরণ কন: 1. ______ এবং _____ ______ এর Q.12
চেয় 5000 ণ ত িছল। 2. িতীয় জের কিউটােরর মেডল
হল _____।
(1) মাক-1, EDVAQUNI VAC এবং ATLAS (2)
ATLAS, মাক-1, EDVAC এবং UNI VAC (3)
EDVAC, UNI VAC, মাক-1 এবং ATLAS (4) UNI
VAC, মাক-1, EDVAC এবং ATLAS

Q.13

________ টুল আপনােক আপনার আঁকার ভুল মেু ছ ফলেত সাহায Q.14
কের।
(1) মেু ছ ফলা (2)  (3) ইেরজার (4) কউ না

িনেচ িতনিট িবব ৃিত দওয়া হল। িনেচর কান িবব ৃিতিট সিঠক? 1. কাজিল শষ
করার পের আমােদর কিউটার ব করা উিচত। 2. কিউটার কাজ করেত কম
শি নয়, তাই, কাজিল শষ করার পের কিউটারিট ব করার েয়াজন হয়
না৷ 3. কিউটারিট সিঠকভােব ব এবং চালু করা উিচত অনথায় একিট
কিউটােরর সংেবদনশীল উপাদানিল িত হেত পাের।
(1) িবব ৃিত 1 সিঠক (2) িবব ৃিত 2 সিঠক (3) িবব ৃিত 3 সিঠক (4) িবব ৃিত [a]
এবং [c] সিঠক
কিউটার ববহার সেক িনেচর কানিট সিঠক বব? 1. সামািজক িবিতা
অতিধক গম খলার ফলাফল। 2. কিউটার গমিল তণেদর তােদর
পিরবার এবং তােদর বুেদর সােথ সেকর ে একিট পূণ ভূিমকা
পালন কের। 3. আপনার সহপাঠী এবং বুেদর সংািমত িপ/িসিড ধার দেবন
না কারণ কিউটার ভাইরােস আা হওয়ার সাবনা রেয়েছ।
(1) 1 এবং 2 (2) মা ৩িট (3) 1 এবং 3 (4) এই সবলু
িনেচ িবিভ জের কিউটার সেক তথ দওয়া হল। ই কলাম মেল.
AB 1. ২য় জ i. এিট কৃিম বিু মা ববহার কের। 2. ত ৃতীয় জ ii.
এিট মাইোেসসর ববহার কের। 3. চতুথ জ iii. এিট ানিজর ববহার
কের। 4. 5ম জ iv. এিট ইিেেটড সািকট ববহার কের।
(1) 1, iii; 2, iv; 3, ii; 4, i (2) 1, iv; 1, iii; 3, আিম; 4, ii (3) 1, ii;
2, iii; 3, আিম; 4, iv (4) 1, i; 2, ii; 3, iii; 4, iv
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Q.15

িটেপ আমরা িক পূবাবায় িফরেত পাির?

Q.16

(1) ctrl+z (2) ctrl+a (3) shift+ctrl (4) কউ না
Q.17

িনেচর কানিট অপােরিটং িসেম নয়।
(1) িলনা (2) ইউিনট (3) উইোজ 98 (4) কউ না

আপিন যখন একিট শ নিথেত একিট এেল ফাইল সিেবশ করান। Q.18
তথ হল

িকডস এর জল শ খঁজ
ু নু .
(1) িড (2) DIKS (3) িডএসিকআই (4) কউ না

(1) একিট শ টিবেল হাইপারিল করা হেয়েছ (2) সংয
ু (3)
এমেবেডড (4) কউ না
Q.19

ততম কিউটােরর নাম বলনু ।

Q.20

(1) মাইোকিউটার (2) সপ
ু ার কিউটার (3) মইনেম
কিউটার (4) কউ না
Q.21

অেগাছােলা শ PICH খঁেু জ বর কন

গণনা য উাবেনর ে চীন পূণ ভূিমকা পালন কের। চীনােদর ারা
আিবৃত থম গণনা য কানিট?
(1) চাং সু কালকুেলটর (2) নিপয়ােরর হাড় (3) লাইবিনটজ কালকুেলটর (4)
অাবাকাস

Q.22

(1) িচপ (2) িপএইচআইিস (3) HIPC (4) কউ না

কিউটার আপনােক অেনক সাহায কের এবং এর অেনক সিু বধাও রেয়েছ। তা
সেও এর িকছ ু অসিু বধাও রেয়েছ। িনেচর কানিট কিউটােরর ধান অসিু বধা?
(1) এিট সামািজক িবিতা স ৃি কের (2) এেত শারীিরক িবকােশর িত হয়
(3) এেত মধা িবকােশর িত হয় (4) এই সবলু

Q.23

কিউটােরর িবিভ জের বিশ িনেচ দওয়া হল। িনেচর কানিট Q.24
থম জের কিউটােরর বিশ? 1. শি খরচ খবু বশী িছল.
2. এই জের কিউটারিল ভাকুয়াম িটউবিলেক ানিজর
িদেয় িতাপন কেরেছ। 3. ধান মমিরর আকার ব ৃি করা হেয়েছ
এবং ায় 4 মগাবাইেট পৗঁেছেছ। 4. অধপিরবাহী ৃিত চৗকীয় মূল
ৃিত িতাপন কেরেছ।

কািথ কিউটাের িতিদন আট ঘা বয় কের। িতিন অধ ঘার বিশ সিঠক
ভিেত বেস থাকেত অি বাধ কেরন। তাই ায়ই স িনেজেক আরামদায়ক
করেত ভুল ভিেত বেস থােক। এটা িকভােব তার া ভািবত করেব?
(1) এিট িপেঠ বথা এবং চােখর সমসা হেত পাের (2) এেত পেট বথা হেত
পাের (3) এেত বেু ক বথা হেত পাের (4) এই সবলু

(1) 1 এবং 2 (2) 2 এবং 4 (3) ধমু া 1 (4) এই সবলু
Q.25

প ৃািট উপের সরােত।

Q.26

(1) পজ UP িটপনু (2) পজ ডাউন িটপনু (3) এ িটপনু (4) কউ
না
Q.27

কান িডভাইেস কিউটােরর আইকন দখায়?

(1) কিউটার এবং িডজাইন (2) কিউটার এর সাহােয নকশা (3) কােমরা
অােস ডুম (4) কউ না
Q.28

(1) মিনটর (2) াশ াইভ (3) িার (4) কউ না
Q.29

িসিপইউ চালু করার আেগ মিনটর চালু করেল কী হেব?

একিট পথ যা িবৎ অনসু রণ কের

Q.30

বিতক সািকট খল
ু েত এবং ব করেত ববত এক ধরেণর
ইেলকিনক সইু চ।

Q.32

BMP এর পূণপ?

Q.34

Q.36

একিট চৗকীয় িডের একিট ফাইেল বা কিউটােরর মমিরেত তথ Q.38
রাখেত, যােত এিট পের ববহার করা যেত পাের
(1) দাকান (2) জাহাজ (3) ানার (4) কউ না

মাইোেসসর কিউটােরর একিট অপিরহায অংশ। এিট আসেল একিট
___________।
(1) িচপ (2) ানিজর (3) আইিস (4) এআই

(1) িবট মাপ ছিব (2) িবট মানিচ ছিব (3) িবগ মাশন িপকচার
(4) কউ না
Q.37

0-9 ক __________ বলা হয়।
(1) বণান
ু িমক কী (2) সংখাসূচক কী (3) ফাংশন কী (4) কউ না

(1) আেলা (2) ানিজর (3) হাতুিড় (4) কউ না
Q.35

ctrl+v িক কের?
(1) পই  (2) মেু ছ ফলা (3) প (4) কউ না

(1) হলদু ইেটর রাা (2) সািকট (3) তার (4) কউ না
Q.33

নাটপাড অািেকশেন শের আকার পিরবতন করেত িনেচর কানিটেত িক
করেত হেব?
(1) হরফ (2) শ মাডা় েনা (3) সাদনা কন (4) দখনু

(1) ডটপ দিশত হেব না (2) ডটপ দিশত হেব (3) িসিপইউ
িত হেত পাের (4) এই সবলু
Q.31

CAD মােন

অািেকশন ছাডা় ই াাম থেক ান করেত.
(1) ফাইল (2) সাদনা (3) ব (4) কউ না
িনিলিখত িবব ৃিত পডন়ু : িবব ৃিত: 1. ভান থেক হাডওয়ার িডভাইস সংরণ
করেত কিউটার সিঠকভােব ব করা উিচত. িবব ৃিত: 2. কিউটােরর অনপ
ু য
ু
শাট ডাউন কিউটােরর হাডওয়ার িডভাইসিলেক ভািবত কের না। িবব ৃিত:
3. UPS একিট িয়াকরণ ইউিনট। উপেরা িবব ৃিত সেক িনেচর কানিট
সিঠক?
(1) িবব ৃিত 1 সিঠক (2) িবব ৃিত 2 সিঠক (3) িবব ৃিত 3 সিঠক (4) সব িবব ৃিত
সিঠক
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Q.39

OS এর অথ হল:
(1) আউট সাইড (2) ধু থামনু (3) অপােরিটং িসেম (4) কউ না

Q.40

প ৃার মাঝখােন টট টাইপ করার ফেল কান ািককরণ শলী হেব?
(1) নাযতা (2) ক (3) বাম (4) কউ না
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